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Oι "ζςνηονιζηέρ"  
ανοίγοςν ηο δπόμο 
 ηηρ αξιολόγηζηρ. 

 Το εκπαιδεςηικό κίνημα 
 θα ηην μπλοκάπει 

 και πάλι! 
 

 

 Γηα ην εθπαηδεπηηθό θίλεκα, πνπ έρεη δώζεη ηζηνξηθέο κάρεο απέλαληη ζηελ αμηνιόγεζε θαη ην 

αγνξαίν ζρνιείν, δελ ππάξρνπλ απηαπάηεο θαη ζπγρύζεηο: Με ηελ ολοκλήπυζη ηυν διαδικαζιών 

επιλογήρ και εγκαηάζηαζηρ ηυν ζςνηονιζηών ζηα ΠΕΚΕΣ, ζηα ΚΔΤ θαη ζηα ΚΔΑ, δειαδή ηα λέα 

όξγαλα επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο εθπαίδεπζεο, ε Κπβέξλεζε ηνπ ΤΡΙΕΑ, ππό ηελ επίβιεςε ηνπ ΟΟΑ, 

επηρεηξεί ην θαζνξηζηηθό βήκα ζηε λενθηιειεύζεξε κεηάιιαμε ηεο εθπαίδεπζεο.  Έλα  βήκα πνπ έρεη σο 

βαζικό επγαλείο ηην αξιολόγηζη, ηελ θπξίαξρε  απαίηεζε ηεο ΔΔ, ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Κ. Μεηζνηάθε πνπ θάλεη ην ιαγό ζηελ Κπβέξλεζε, ώζηε λα πεξάζνπλ αληηδξαζηηθέο 

αιιαγέο πνπ έρνπλ ζηόρν ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ ζηελ Δθπαίδεπζε, ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε, ηε κείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηε ζπξξίθλσζε ησλ δνκώλ ηνπ 

Γεκόζηνπ ζρνιείνπ. 

 ηελ επηινγή ησλ ζπληνληζηώλ ε Κπβέξλεζε πξνζέθεξε ώζεζε ζε όζοςρ μπποζηά ζηα 

ζςμβούλια δεζμεύηηκαν να ππουθήζοςν ηην αξιολόγηζη, ζηνπο εκέηεξνπο από ηε κηα, αιιά 

θπξίσο ζηε κεγάιε από ην παξειζόλ ησλ ζπκβνύισλ ζρνιή, ηνπο παληόο θαηξνύ αμηνινγεηέο, απηνύο 

πνπ δελ δίζηαζαλ λα βάινπλ αληηζπλαδειθηθή πιάηε γηα λα πξνσζήζνπλ δηα ππξόο θαη ζηδήξνπ ηα 

εθηαιηηθά ζελάξηα αμηνιόγεζεο, πνπ αθπξώζακε κε κεγάιε κάρε ην 2013-2014.  

 Σώξα νη αμηνινγεηέο επαλέξρνληαη σο ζπληνληζηέο θαη όπσο επηηάζζεη ην θαζεθνληνιόγηό ηνπο 

ζα είλαη νη πξσηαγσληζηέο ηεο επιβολήρ κοςληούπαρ αξιολόγηζηρ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο κέζα από:  

 ηελ αςηοαξιολόγηζη , ηον ππογπαμμαηιζμό και ηην αποηίμηζη ηος έπγος ηηρ ζσολικήρ  

μονάδαρ. ηε δηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο, ζα εκπιέθνληαη ην ρνιηθό πκβνύιην (Δήμορ, 

Γονείρ), ν ύιινγνο Γηδαζθόλησλ κε πνιιαπιέο ζπλεδξηάζεηο θαη παξαθνινύζεζε από 

εηδηθνύο θαη ζηειέρε ηνπ ΠΔ.ΚΔ.. Οη εθζέζεηο απνηίκεζεο ζα θνηλνπνηνύληαη ζην νηθείν 

ΠΔ.ΚΔ., ζην ΙΔΠ θαη ζην Τπνπξγείν θαη ζην ζρνιείν ζα επηζηξέθνπλ παπαηηπήζειρ, 

πποζηαγέρ και ειζηγήζειρ μέηπυν. 



 ηελ αξιολόγηζη διεςθςνηών, ςποδιεςθςνηών και πποφζηαμένυν ζσ. μονάδυν από ηνπο 

ππεξθείκελνπο ζηελ ηεξαξρία αιιά θαη ηελ αμηνιόγεζή ηνπο κε ανώνςμα επυηημαηολόγια ζε 

εηήζηα βάζε από όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ.  

 ηε δξνκνιόγεζε ηεο αλεπίζηξεπηεο πνξείαο πξνο ηελ αηομική αξιολόγηζη όλυν ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζε πεξηβάιινλ ρεηξαγώγεζεο, θηλεηηθόηεηαο, θαη νκεξίαο. Σπρόλ ζπκκεηνρή ησλ 

εθ/θώλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ δηεπζπληώλ, ζηελ νπνία δεν ππέπει κανείρ να "ηζιμπήζει", 

λνκηκνπνηεί ηε δηαδηθαζία θαη πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηε δηθή ηνπο αμηνιόγεζε. Αο κε 

γειηόκαζηε, ην Τπνπξγείν ζρεδηάδεη να μαρ καηαζηήζει όλοςρ αξιολογηηέρ, για να μαρ 

μεηαηπέτει ζε αξιολογούμενοςρ ζε επόμενη θάζη. 

 ηελ ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηεο Α.ΓΙ.Π.Π.Γ.Δ. (Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο 

ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε) γηα ηελ εξυηεπική αξιολόγηζη ηος 

ζςνόλος ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ, ηε κεηαθνξά θαη επέθηαζε ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4369/16 (Βεξλαξδάθε), αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ζε ηζρύ ηνπ 

Γεκνζηνϋπαιιειηθνύ Κώδηθα θαη ηνπ λ. 4354/15 (κηζζνιόγην), πνπ πξνβιέπνπλ ηε ζύλδεζε 

ηεο αμηνιόγεζεο κε ηελ πεξηθνπή κηζζνύ θαη ηηο απνιύζεηο. 

 ηελ ελζσκάησζε ζην λ 4547/18 γηα ηηο «λέεο δνκέο ζηελ εθπαίδεπζε», ηεο απεξγνζπαζηηθήο 

ηποπολογίαρ Γεποβαζίλη, πνπ ςήθηζε ε θπβέξλεζε καδί κε ηε ΝΓ θαη πξνβιέπεη όηη θάζε 

εθπαηδεπηηθόο πνπ δελ ζα αμηνινγήζεη δελ κπνξεί λα ζέζεη ππνςεθηόηεηα γηα ζέζε επζύλεο. 

 Δίλαη θαλεξό από ηα παξαπάλσ όηη δεν ςποδεσόμαζηε με σείπα ζςνεπγαζίαρ ηοςρ 

ζςνηονιζηέρ νύηε ζθνπεύνπκε λα ηνπο δηεπθνιύλνπκε ζηα θαζήθνληά ηνπο, γηαηί είλαη αληηδξαζηηθά θαη 

αληηεθπαηδεπηηθά, όπσο θη όιε ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ηελ νπνία ζα πνιεκήζνπκε γηα άιιε κηα 

θνξά  ζην όλνκα ηεο παηδαγσγηθήο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο ζην ζρνιείν, ηνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο αμηνπξέπεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  

 ε απηήλ ηε ζπγθπξία πνπ παίδεηαη ην κέιινλ ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εξγαζηαθώλ καο 

δηθαησκάησλ θη ελώ ην εθπαηδεπηηθό θίλεκα ηίζεηαη ζε ζέζε κάρεο, Κπβέξλεζε, ΟΟΑ θαη κλεκνληαθή 

αληηπνιίηεπζε αλαδεηνύλ ζπκκάρνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο Οκνζπνλδίεο. Καλούμε ηη ΔΟΕ και ηην  

ΟΛΜΕ λα ζηακαηήζνπλ ην δηαξθέο πηζσπάηεκα ζηελ ππόζεζε ηεο αμηνιόγεζεο, λα πάςνπλ λα 

ιεηηνπγνύλ σο ζπλδηθαιηζηηθνί βξαρίνλεο ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ κλεκνληθώλ θνκκάησλ. Οθείλοςν να  

κηπύξοςν ηώπα απεπγία-αποσή από κάθε διαδικαζία αποηίμηζηρ, ππογπαμμαηιζμού, 

αςηοαξιολόγηζηρ και αξιολόγηζηρ ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ και ηος εκπαιδεςηικού! Οη επζύλεο 

ηνπο είλαη ηζηνξηθέο, ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ε θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηα πξνζνληνιόγηα ζηηο λέεο 

πξνζιήςεηο ραξάδνπλ ην δξόκν γηα απνιύζεηο αλαπιεξσηώλ θη απνθαιύπηνληαη πποθέζειρ για 

αναηποπή ηος επγαζιακού σάπηη ζςνολικά ζηο σώπο ηηρ εκπαίδεςζηρ. Οη εθπαηδεπηηθέο 

Οκνζπνλδίεο δελ κπνξεί λα ζησπνύλ νύηε λα ζπλαηλνύλ! 

 Καλούμε όλα ηα  ππυηοβάθμια εκπαιδεςηικά ζυμαηεία, πνπ έρνπλ πάξεη κάρηκεο 

απνθάζεηο ελάληηα ζηελ αμηνιόγεζε, λα ζπληνλίζνπλ ηε δξάζε ηνπο. Να ενεπγοποιήζοςν ηιρ 

αποθάζειρ ηοςρ για κήπςξη απεπγίαρ-αποσήρ από θάζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη λα 

πξνρσξήζνπλ από θνηλνύ ζε αλαθνηλώζεηο, θακπάληεο ελεκέξσζεο θαη θηλεηνπνηήζεηο γηα λα 

δηακνξθσζεί ην θίλεκα, πνπ κε ηνπο αγώλεο ηνπ κέζα θη έμσ από ηα ζρνιεία ζα κπινθάξεη μαλά ηελ 

αμηνιόγεζε θαη ηνπο επίδνμνπο αμηνιoγεηέο. 

 Kαλούμε όλοςρ ηοςρ ζςναδέλθοςρ ζε ενόηηηα θαη ζπζπείξσζε γύξσ από ηα πξσηνβάζκηα 

ζσκαηεία, ώζηε κε αιιειεγγύε θαη ζπλαδειθηθόηεηα λα θάλνπκε πξάμε ην : 

Κανείρ αξιολογηηήρ κανενόρ! Η αξιολόγηζη δε θα πεπάζει ! 


